
Zamawiaj ący:
GMINA SOBÓTKA    

            58-050 Sobótka, ul. Rynek 1
Tel. (+48 71) 31-62-043 do 045; (+48 71) 39-03-228 do 229

fax (+48 71) 31-62-123
Mail:  sobotka-urzad@sobotka.pl www.sobotka.pl

Numer nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.341-36/2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Opracowana na potrzeby postępowania o zamówienie publiczne
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie

wykonawcy roboty budowlanej pn.:

„Modernizacja SUW Świątniki, budowa SUW Sulistrowiczki oraz wodoci ągu
Księginice-Sulistrowice” 

Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV):
45 23 24 30 – 5 Roboty w zakresie uzdatniania wody 

45 23 21 50 – 8 Roboty w zakresie ruroci ągów do przesyłu wody 
45 31 12 00 – 2 Roboty w zakresie instalacji elektr ycznych

............................. Sobótka, dnia 07.10.2009 r.
        Akceptuję                                                                                                                 Data
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Część I
Postanowienia ogólne

1. Informacje o Zamawiaj ącym.
Zamawiającym jest: GMINA SOBÓTKA    

58-050 Sobótka, ul. Rynek 1
Tel. (+4871) 31-62-043 do 045; (+4871) 39-03-228 do  229
fax (+48 71) 31-62-123

  Mail:  sobotka-urzad@sobotka.pl www.sobotka.pl

2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami.
Osobami upowaŜnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

1. W zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: 
      Imię i nazwisko: Andrzej Tobiasz  

tel./fax: 074/841-72-25  e-mail: inwestprojekt@poczta.internetdsl.pl , 
w godz. 800-1400 od poniedziałku do piątku.

2.   W zakresie zagadnień formalno – prawnych:
                Imię i nazwisko: Ewa Pigóra  

     Tel./fax: 071/335-12-52 e-mail: przetargi@sobotka.pl , 
w godz. 800-1500 od poniedziałku do piątku.

3. Podstawa prawna.
Do  udzielenia  przedmiotowego  zamówienia  stosuje  się  przepisy  ustawy  z  dnia  
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych (tekst jednolity z 20.11.2007r.
Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w dalszej części zwaną Ustawą. W sprawach nie
uregulowanych  Ustawą,  przepisy  ustawy  –  kodeks  cywilny.  Postępowanie  o
udzielenie  zamówienia  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o
wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych
na  podstawie  art.  11  ust.  8  dla  robót  budowlanych,  z  zachowaniem  zasad
określonych w Ustawie.

4. Generalne zasady uczestnictwa w post ępowaniu.
Ofertę moŜe złoŜyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca  osobowości  prawnej  oraz  podmioty  te  występujące  wspólnie,  o  ile
spełniają warunki określone w Ustawie oraz niniejszej specyfikacji.
KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 

5. Opis cz ęści zamówienia, je Ŝeli Zamawiaj ący dopuszcza składanie
ofert cz ęściowych.
Wyklucza  się  moŜliwość  składania  ofert  częściowych  na  realizację  jakiejkolwiek
części niniejszego zadania. 

6. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych.
Zamawiający nie  dopuszcza moŜliwości  złoŜenia  oferty wariantowej  przewidującej
odmienne niŜ określony przez niego sposób wykonania zamówienia. 

7. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełn iających.
Zamawiający przewiduje moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z
art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, stanowiących nie więcej niŜ 20 % wartości zamówienia
podstawowego.
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8. Podwykonawstwo. 
Podwykonawstwo moŜliwe jest w kaŜdym zakresie. 

9. Pisemno ść post ępowania.
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w dalsze j części zwanej

SIWZ wraz z zał ącznikami, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbio ru
Robót Budowlanych, Dokumentacje Projektowe, Przedmi ary robót - są do
pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: www.sobotka.pl. Na wniosek
Wykonawcy w formie pisemnej będzie przekazywana, po uiszczeniu opłaty w
kwocie: 50,00 zł na konto Gminy Sobótka nr konta: 72 9574 1015 2003 0200
1605  0004 z zaznaczeniem  nazwy  postępowania  lub  za  zaliczeniem
pocztowym.

2) Wszelkie  oświadczenia,  zawiadomienia  oraz  informacje  dotyczące
postępowania  przetargowego między Zamawiającym a Wykonawcami będą
przekazywane pisemnie lub za pomocą faksu oraz zamieszczone na stronie
internetowej. Na Ŝądanie stron będą one niezwłocznie potwierdzane.

Część II
Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  robót  budowlano  -  montaŜowych,  a  w
szczególności: 

1) Budowa  stacji  uzdatniania  wody  w  Sulistrowiczkach  wraz  z  infrastrukturą
techniczną,

2) Budowa sieci wodociągowej Księginice Małe – Sulistrowice wraz z wymianą
zestawu hydroforowego w Księginicach Małych,

3) Przebudowa  stacji  uzdatniania  wody  w  Świątnikach  wraz  z  infrastrukturą
techniczną. 

Pełny  zakres  robót  budowlanych  zawarty  jest  w:  Dokumentacji  Projektowej,
Specyfikacjach Technicznych  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wszystkie
obowiązki Wykonawcy zawarte są w projekcie umowy dołączonej do SIWZ.

Uwaga: przedmiary robót załączone do SIWZ stanowią jedynie materiał pomocniczy.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia:
- od dnia podpisania umowy – do 31.05.2011r.

Część III
Warunki oraz dokumenty wymagane od Wykonawcy

1. Opis warunków udziału w post ępowaniu przetargowym 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy,

2) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 Ustawy, tzn.:
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a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności,  jeŜeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  takich
uprawnień, 

b) Posiadać  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponują
potencjałem  technicznym  i  osobami  zdolnymi  do  wykonania
niniejszego  zamówienia  lub  przedstawią  pisemne  zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia, 

c) Znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej
wykonanie zamówienia,

d) Wykonali  w ciągu ostatnich pięciu lat,  a jeŜeli  okres prowadzenia
działalności  jest  krótszy  w  tym  okresie,  zadania  inwestycyjne  o
zakresie  i  charakterze  zbliŜonym  do  przedmiotu  zamówienia,  co
najmniej  2  zadań  polegających  na  budowie  lub  modernizacji
technologii uzdatniania wody z zastosowaniem układów filtracyjnych
o wydajności nie mniejszej niŜ 75 m3/h oraz wykonali, co najmniej 2
zadania polegające na budowie sieci wodociągowej przesyłowej z
rur PE o średnicy nie mniejszej niŜ 90 mm i długości nie mniejszej
niŜ 1 km,

e) Są  ubezpieczeni  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie
prowadzenia  działalności  wykonywania  robót  budowlanych  o
wartości nie mniejszej niŜ 3 000 000,00 zł,

f) ZłoŜą kompletną ofertę w rozumieniu SIWZ. 

2. Informacja  o  o świadczeniach  i  dokumentach,  jakie  musz ą  dostarczy ć
Wykonawcy: 

1. Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  zaświadczenie  o  wpisie  do
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku,
gdy Wykonawcą jest podmiot zobowiązany do rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym, a w załączonym odpisie z rejestru nie uwzględniono zmian w tekście
dokumentu,  Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest  do dołączenia  do oferty
dowodu złoŜenia w sądzie rejestrowym ww. zmian. W przypadku przedsiębiorstw
zorganizowanych w formie spółki cywilnej, kaŜdy ze wspólników zobowiązany jest
dołączyć  wypis z ewidencji działalności gospodarczej.  W przypadku wspólnego
ubiegania  się  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  przez  dwóch  lub  więcej
Wykonawców  w  ofercie  muszą  być  złoŜone  przedmiotowe  dokumenty  dla
kaŜdego z nich,

2. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art.  24  ust.  1 pkt 4 – 8 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem  terminu  składania  ofert.  W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o
udzielenie  niniejszego  zamówienia  przez  dwóch  lub  więcej  Wykonawców  w
ofercie muszą być złoŜone przedmiotowe dokumenty dla kaŜdego z nich,

3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art.  24  ust.  1  pkt  9  Ustawy,  wystawiona  nie  wcześniej  niŜ  6  miesięcy  przed
upływem  terminu  składania  ofert.  W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o
udzielenie  niniejszego  zamówienia  przez  dwóch  lub  więcej  Wykonawców  w
ofercie muszą być złoŜone przedmiotowe dokumenty dla kaŜdego z nich,

4. Aktualne  zaświadczenia  właściwego  naczelnika  Urzędu  Skarbowego  oraz

4



właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego
Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzających  odpowiednio,  Ŝe  Wykonawca  nie
zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne,  lub  zaświadczeń,  Ŝe  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości
wykonanie decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.  W przypadku wspólnego ubiegania się o
udzielenie  niniejszego  zamówienia  przez  dwóch  lub  więcej  Wykonawców  w
ofercie muszą być złoŜone przedmiotowe dokumenty dla kaŜdego z nich,

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.
22 ust.  1 pkt  1-3 Ustawy.  W przypadku wspólnego  ubiegania  się  o  udzielenie
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą
być złoŜone przedmiotowe dokumenty dla kaŜdego z nich – załącznik nr 6,

6. Wykaz  wykonanych,  w  ciągu  ostatnich  pięciu  lat,  a  jeŜeli  okres  prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie, jako generalny wykonawca:

a) co  najmniej  2  zadań  polegających  na  budowie  lub  modernizacji
technologii  uzdatniania wody z zastosowaniem układów filtracyjnych o
wydajności nie mniejszej niŜ 75 m3/h - załącznik nr 7,

b) wykonanie co najmniej 2 zadań budowy sieci wodociągowej przesyłowej
z rur PE o średnicy nie mniejszej niŜ 90 mm i długości nie mniejszej niŜ 1
km – załącznik nr 7,

W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  dwóch  lub  więcej  Wykonawców  o
udzielenie zamówienia, oceniany będzie łączny potencjał techniczny oraz łączne
doświadczenie.
Fakt wykonania ww. robót musi być potwierdzony referencjami od Zamawiających
bądź innymi dokumentami potwierdzającymi naleŜyte ich wykonanie.

7. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował  Wykonawca i  które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z dokumentami stwierdzającymi,
Ŝe osoby te posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji  w  budownictwie  wraz  z  aktualnymi  zaświadczeniami  o  wpisie  na  listę
odpowiednich  izb  samorządu  zawodowego  lub  odpowiednie  certyfikaty
(świadectwa) - załącznik nr 8, w tym: 
a) kierownik budowy  – z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
b) kierownik robót – z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

c) kierownik robót – z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych,

W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  dwóch  lub  więcej  Wykonawców  o
udzielenie zamówienia,  oceniany będzie łączny potencjał  kadrowy oraz łączne
kwalifikacje. 

JeŜeli  w  wykazie  Wykonawca  wskazał  osobę,  którą  będzie  dysponował  na
podstawie  porozumienia  z  innym  podmiotem  –  pisemne  zobowiązania  tego
podmiotu do udostępnienia tej osoby do realizacji przedmiotu zamówienia.

8. polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca
jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej
działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niŜszą
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niŜ 3 mln  PLN.  W  przypadku,  gdy  Wykonawca  przedstawi  polisę  o  wartości
wyraŜonej w innej walucie niŜ PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN po
kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski dla danej waluty z dnia publikacji
ogłoszenia. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie  zamówienia  Wykonawcy  mogą  złoŜyć  jedną  wspólną  polisę
potwierdzającą,  Ŝe  wszyscy  wykonawcy  są  ubezpieczeni  od  odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

9. informacji  z banku lub spółdzielczej  kasy oszczędnościowo – kredytowej,  w
którym  Wykonawca  posiada  podstawowy  rachunek,  potwierdzająca  wysokość
posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność  kredytową  w  wysokości  nie
mniejszej niŜ 1 mln PLN , wystawiona nie wcześniej, niŜ 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
Środki  finansowe  i  zdolność  kredytowa  mogą  być  sumowane  do  wskazanej
wysokości.
Uwaga: Jeśli, w informacji banku zawarte zostanie sformułowanie, Ŝe Wykonawca
posiada  środki  finansowe  lub  zdolność  kredytową  na  poziomie  X  –  cyfrowym,
wówczas  Zamawiający  uzna,  Ŝe  Wykonawca  posiada  środki  finansowe  lub
zdolność kredytową w wysokości odpowiadającej najniŜszej kwocie składającej się
z X cyfr.

10. Dowód wniesienia wadium.

Wykonawcy zagraniczni:   
 Wykonawca  zagraniczny  (mający  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza

terytorium  Polski)  zamiast  dokumentów  wskazanych  w  części  III  SIWZ  składa
dokument  lub  dokumenty  wystawiane w kraju,  w  którym ma siedzibę  lub  miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe:

1) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2)  nie  zalega  z  uiszczeniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert,

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4)  zaświadczenie  właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia  lub  zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą,  w  zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 Ustawy wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,

5)  JeŜeli,  w kraju pochodzenie osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je
dokumentem  zawierającym  oświadczenie  złoŜone  przed  notariuszem,  właściwym
organem sądowym, administracyjnym kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą
wymaganą dla tych dokumentów. 

2. Sposób oceny spełnienia warunków udziału w post ępowaniu:
 1) Ocena  spełnienia  ww.  warunków dokonana  zostanie  zgodnie  z  formułą
„spełnia  –  nie  spełnia”,  w  oparciu  o  informacje  zawarte  w  dokumentach  i
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oświadczeniach  dołączonych  do  oferty.  Z  treści  załączonych  dokumentów  i
oświadczeń  w  sposób  jednoznaczny  musi  wynikać,  iŜ  Wykonawca  spełnia
wymienione  warunki.  Uzupełnienie  wymaganych  dokumentów będzie  moŜliwe  po
upływie terminu składania ofert, chyba, Ŝe mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby
uniewaŜnienie postępowania.  W przypadku wątpliwości,  co  do treści  dokumentów
złoŜonych  przez  Wykonawcę  na  potwierdzenie  spełnienia  warunków  udziału  w
postępowaniu Zamawiający moŜe wezwać Wykonawców w określonym przez siebie
terminie  do  złoŜenia  wyjaśnień.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  weryfikacji
złoŜonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.

3.  Zasady  składania  oferty  wspólnej  przez  form ę  organizacyjn ą  typu
konsorcjum.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).
W takim przypadku Wykonawca do oferty musi dołączyć następujące dokumenty:

1) Pismo o powołaniu pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania ich w
niniejszym  postępowaniu  i  mającego  pełnomocnictwo  ogólne  do  składania
oświadczeń  w  imieniu  członków konsorcjum oraz  do złoŜenia  oferty  i  podpisania
umowy w imieniu konsorcjum w sprawie zamówienia publicznego,

2) W razie  pełnienia  czynności  przekraczający zwykły zarząd, pełnomocnik
konsorcjum zobowiązany jest  do przedstawienia  Zamawiającemu pełnomocnictwa
szczegółowego, w którym to uwidoczni, Ŝe jest uprawniony do podejmowania takiej
czynności,

3) Wszelka  korespondencja  prowadzona  będzie  wyłącznie  z  osobą
wymienioną do kontaktu w ofercie,

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta
została  uznana  za  najkorzystniejszą,  przed  podpisaniem  umowy  zobowiązani  są
przedstawić  Zamawiającemu  umowę  regulującą  współpracę  tych  podmiotów
zawierające w swej treści, co najmniej następujące postanowienia:
a) zawiązania porozumienia co najmniej na czas nie krótszy niŜ czas trwania umowy,
b) wskazanie pełnomocnika,
c) zapis o wspólnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia,
d)  zakaz  zmiany  członków  konsorcjum  wspólnie  realizujących  dane  zamówienie
publiczne w trakcie jego obowiązywania.
4. Podwykonawstwo
Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie  zamierza  powierzyć  podwykonawcom  wg  załącznika  nr  11.  Po
podpisaniu  umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  udzielenia  informacji
Zamawiającemu  o  podwykonawcach.  Informacja  powinna  zawierać  nazwę
podwykonawcy, wykaz robót do wykonania przez podwykonawcę oraz projekt umowy
z  podwykonawcą.  Zamawiający  moŜe  wyrazić  sprzeciw  lub  zastrzeŜenia  do
podwykonawcy, jak i do projektu umowy Wykonawcy z podwykonawcą. Weryfikacja
podwykonawców  nastąpi  w  trybie  art.  6471 kodeksu  cywilnego.  Zamawiający
zastrzega,  Ŝe  zmiana  podwykonawców  moŜe  nastąpić  wyłącznie  za  zgodą
Zamawiającego.  Do  zawarcia  umowy  przez  podwykonawcę  z  dalszym
podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

5. Forma składania dokumentów przetargowych.
1) Wszystkie dokumenty i  oświadczenia winny być  udzielane w formie pisemnej i
mają  stanowić  załączniki  do  oferty  przetargowej.  W  przypadku,  gdy  jakakolwiek
część powyŜszych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on:„nie dotyczy”
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2) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być parafowane przez osobę
(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym
przynajmniej  na  ostatniej  stronie  oferty  podpis  (podpisy)  muszą  być  opatrzone
pieczęcią  imienną  Wykonawcy –  w przypadkach,  gdzie  jest  mowa o pieczątkach
imiennych,  Zamawiający  dopuszcza  złoŜenie  czytelnego  podpisu.  Mogą  one  być
przedstawione  w  formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonych  „za  zgodno ść  z
oryginałem ” przez Wykonawcę lub upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy. 
3)  Zaleca  się,  aby  wszystkie  strony  oferty  wraz  z  załącznikami  były  kolejno
ponumerowane i złączone w sposób uniemoŜliwiający dekompletację oferty. 

Część IV
Ceny ofertowe, waluta ofert, wynagrodzenie

1. Wykonawca określi cenę ofertową (koszt) za wykonanie całości zamówienia: netto
i brutto .

2. Cena ofertowa ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego.

3. Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11  marca
2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535). W przypadku
zastosowania  przez  Wykonawcę  stawki  procentowej  podatku  VAT innej  niŜ  22%,
Wykonawca zobowiązany jest  dołączyć  do oferty informację  zawierającą  podstawę
prawną zastosowania takiej stawki podatku VAT. 
4. W cenie  ofertowej  obejmującej  całość  zamówienia  mają  być  zawarte  wszelkie
koszty i składniki związane z zamówieniem, które moŜna było przewidzieć w terminie
opracowywania oferty do czasu jej złoŜenia, ponadto koszty: ubezpieczenia terenu
budowy,  wszelkich  robót  przygotowawczych,  demontaŜowych,  porządkowych,
wszelkie  koszty  utrzymania  zaplecza  budowy,  wywozu  i  składowania  materiałów
rozbiórkowych, zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagroŜeń, koszty związane z
odbiorami  wykonanych  robót, obsługą  geodezyjną  i  inwentaryzacją  geodezyjną
powykonawczą.  Ewentualne  upusty  proponowane  przez  Wykonawcę  mają  być
wliczone w cenę ofertową.
5. Cenę ofertową naleŜy podać w walucie polskiej, do dwóch miejsc po przecinku.
6. W razie wystąpienia tzw. oczywistej omyłki zamawiający poprawi ją w trybie art. 87
Ustawy.
7.  Cena  ofertowa  jest  stała  i  nie  podlega  zmianie  podczas  realizacji  przedmiotu
umowy.

Część V
Tryb i zasady wyboru oferty najkorzystniejszej

1. Oceny ofert  będzie  dokonywała  Komisja  Przetargowa powołana Zarządzeniem
Burmistrza Gminy Sobótka. 
2. Oferty  przedłoŜone  w  niniejszym  przetargu  oceniane  będą  na  podstawie
następującego kryterium:

najni Ŝsza cena brutto – 100%

Cena najniŜsza z oferowanych

C=                                                    x 100pkt 

Cena oferty badanej
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W postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie wybrana oferta, która wg formuły
ocen ofert uzyska najwyŜszą ilość punktów.

3. Do realizacji  niniejszego zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który złoŜy
ofertę z najniŜszą ceną spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

4.  JeŜeli  złoŜono  ofertę,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  obowiązku
podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w
zakresie  dotyczącym  wewnątrzwspólnotowego  nabycia  towarów,  Zamawiający  w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część VI
Dokumentacja przetargowa

1. Zawarto ść dokumentacji przetargowej.
W skład dokumentacji przetargowej udostępnianej Wykonawcom wchodzą:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
2) Dokumentacja Projektowa,
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
4) Przedmiar robót – (materiał pomocniczy)
5) Formularz oferty zał. nr 1 ,
5) Załączniki nr: 6,7,8,11,
6) Projekt umowy zał. nr 12,

2. Sposób udzielania wyja śnień dokumentów przetargowych.
1) Wykonawca moŜe zwrócić  się  na adres Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień
związanych  z  dokumentacją  przetargową.  Zamawiający  zobowiązany  jest  do
odpowiedzi na wszelkie zapytania Wykonawców dotyczące niniejszego postępowania,
pod warunkiem jednak, Ŝe wpłynął one do Zamawiającego nie pó źniej ni Ŝ na 6 dni
przed dniem składania ofert .
2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe w kaŜdym czasie
przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w
ten  sposób  modyfikację  Zamawiający  umieści  na  stronie  internetowej  i  prześle
niezwłocznie  Wykonawcom,  którym przekazano  Specyfikację  Istotnych  Warunków
Zamówienia.
3) Nie przewiduje się zorganizowania zebrania Zamawiającego z Wykonawcami.

3. Dokumenty składaj ące się na ofert ę.
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) Formularz oferty zał. nr 1,
2) Dokumenty i oświadczenia wymienione w części III pkt. 2 ppkt.1-9, 
3) Zakres robót powierzonych podwykonawcom zał. nr 11,
4) Potwierdzenie wniesienia wadium,

4. Wymogi formalne.
1) Ofertę naleŜy sporządzić w oryginale w całości w języku polskim z zachowaniem
formy pisemnej  pod  rygorem niewaŜności.  Wszelkie  dokumenty i  oświadczenia  w
języku  obcym naleŜy dołączyć  do oferty  wraz z  ich  tłumaczeniem na język polski
poświadczone przez Wykonawcę.

9



2) Formularze oferty i wszystkie dokumenty (równieŜ te złoŜone na załączonych do
SIWZ  wzorach)  muszą  być  podpisane;  za  podpisanie  uznaje  się  własnoręczny
podpis z pieczątką imienną przez osobę (-y) upowaŜnioną (-e) do reprezentowania
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub
innym  dokumencie,  właściwym  dla  formy  organizacyjnej.  W  przypadku,  gdy
dokumenty  podpisane  są  przez  osobę  reprezentującą  Wykonawcę  inną  niŜ
wskazane w dokumencie  rejestrowym, do oferty  naleŜy dołączyć  pełnomocnictwo
rodzajowe  do  reprezentowania  Wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia  publicznego.  Pełnomocnictwo  musi  być  przedstawione  w  oryginale.
Dopuszcza się równieŜ złoŜenie kopii pełnomocnictwa notarialnie poświadczonej za
zgodność  z  oryginałem.  Wymagane,  a  niezłoŜone  lub  wadliwe  pełnomocnictwa
podlegają uzupełnieniu na warunkach określonych w art. 26 ust. 3 Ustawy. 
3) Poprawki  lub  zmiany  (równieŜ  przy  uŜyciu  korektora)  w  ofercie,  muszą  być
parafowane własnoręcznie przez Wykonawcę lub osoby przez niego upowaŜnione (w
miejscu naniesienia tych poprawek)
4) Załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów SIWZ.
5) Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu, gdy złoŜona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
6)  Wykonawca moŜe zastrzec w ofercie, iŜ Zamawiający nie będzie mógł ujawnić
informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o
zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  art.  11  Ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2003r.  o
zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji.  Informacje  stanowiące  tajemnicę
przedsiębiorstwa  winny  być  umieszczone  w  osobnym  opakowaniu  i  oznaczone
klauzulą;
„Nie udostępniać innym podmiotom, informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”
JeŜeli  zastrzeŜone  przez  Wykonawcę  informacje  nie  stanowią  tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów Ustawy (np. art. 96 ust. 3) lub
odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w
ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

5. Opakowanie oferty.
1) Ofertę  naleŜy  złoŜyć  w  trwale  zamkniętym  opakowaniu  (kopercie),

zapieczętowanej  w sposób gwarantujący  zachowanie  w poufności  jej  treść
oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

2) Oferent powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach. 
Koperta  zewnętrzna musi  być  zaadresowana na  Zamawiającego,  na adres
podany  na  wstępie,  opisana:  „Oferta  w  przetargu  nieograniczonym  na
wykonanie  zadania  pod  nazwą:  „Modernizacja  SUW  Świątniki,  budowa
SUW  Sulistrowiczki  oraz  wodoci ągu  Ksi ęginice-Sulistrowice”  –  nie
otwierać przed komisyjnym otwarciem ofert –28.10.2009 r.
Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyŜej musi być opisana nazwą i
adresem oferenta, aby moŜna było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia
jej opóźnienia.

3) Ofertę składaną do ZAMAWIAJĄCEGO za pośrednictwem np. Poczty Polskiej,
przesyłki  kurierskiej  naleŜy  przygotować  w  sposób  określony  powyŜej  i
przesłać w zewnętrznej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego na adres
podany  na  wstępie,  opisana „Oferta  w  przetargu  nieograniczonym  na
wykonanie  zadania  pod  nazwą:  „Modernizacja  SUW  Świątniki,  budowa
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SUW  Sulistrowiczki  oraz  wodoci ągu  Ksi ęginice-Sulistrowice”  –  nie
otwierać przed komisyjnym otwarciem ofert. 

Zamawiający  nie  bierze  odpowiedzialności  za  skutki  braku  zachowania  przez
oferentów w/w warunków opakowania i oznakowania kopert.

4) W przypadku oferty wspólnej naleŜy wymienić z nazwy z określeniem siedziby
–  wszystkie  podmioty  składające  ofertę  wspólną  z  zaznaczeniem
pełnomocnika konsorcjum.

6. Koszt przygotowania oferty i wadium przetargowe.
1) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem

oferty  niezaleŜnie  od  wyniku  postępowania  przetargowego,  za  wyjątkiem
okoliczności przewidzianych w Ustawie.

2) Termin związania ofertą  wynosi  30 dni,  liczony od dnia składania ofert,  przy
czym  za  pierwszy  dzień  upływu  terminu  związania  ofertą  uznaje  się  dzień
składania ofert. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca samodzielnie lub
na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą, z tym, Ŝe
Zamawiający  moŜe  tylko  raz,  co  najmniej  3  dni  przed  upływem  terminu
związania  ofertą,  zwrócić  się  do  Wykonawców  o  wyraŜenie  zgody  na
przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.
Wykonawca  moŜe  odmówić  spełnienia  prośby  bez  utraty  wadium.  Zgoda
Wykonawcy na przedłuŜenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z
jednoczesnym przedłuŜeniem okresu wadium, albo jeŜeli nie jest to moŜliwe, z
wniesieniem nowego wadium na przedłuŜony okres związania ofertą.

3) KaŜdy Wykonawca w wypadku złoŜenia oferty na zadanie zobowiązany jest do
wniesienia wadium przetargowego w wysokości:  75 000,00 zł  najpóźniej  do
28.10.2009 r. do godz. 10 00 

4) Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1.) w  pieniądzu:  przelewem  na  konto  Gminy  Sobótka  w  Banku

Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich O/Sobótka na rachunek nr 72
9574 1015 2003 0200 1605 0004 z dopiskiem „wadium przetargowe –
sprawa: ZP.341-36/2009”,

2.) w poręczeniach bankowych,
3.) w gwarancjach bankowych,
4.) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5.) poręczeniach  udzielanych  przez  podmioty,  o  których  mowa  w  art.6

ust.3 pkt.4 lit. B ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn.
zm.)

5) Wadium wnoszone w formie ustalonej w cześci VI pkt. 6 ppkt. 4 licz. 2 ÷ 5
SIWZ musi być zdeponowane w oryginale u Skarbnika Gminy przed terminem
składania  ofert  (pok.  nr  15),  a  kserokopia  potwierdzona  za  zgodność  z
oryginałem przez Wykonawcę  naleŜy dołączyć  jako  załącznik  do oferty.  W
przypadku  składania  oferty  drogą  pocztową  do  oferty  naleŜy  włączyć
kserokopię gwarancji wadialnej potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę  oraz  dołączyć  osobno  oryginał  gwarancji  wadialnej,  który  po
otwarciu  ofert  zostanie  przekazany  Skarbnikowi  Gminy  a  jego  ksero  z
adnotacją i podpisem Skarbnika Gminy o przyjęciu wadium zostanie przesłane
Wykonawcy pocztą. Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium będzie
uznana  za  odrzuconą  zgodnie  z  art.  24  ust.  4  Ustawy.  Zwrot  wadium
przetargowego  nastąpi  zgodnie  z  treścią  art.  46  ust.  1  i  ust.  2  Ustawy.
Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  traci  wadium  w  przypadkach
określonych w art. 46 ust. 5 Ustawy.
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6) Wadium naleŜy  wnieść  przed upływem terminu  składania  ofert,  przy  czym
wniesienie  wadium  w  pieniądzu  za  pomocą  przelewu  bankowego
Zamawiający  będzie  uwaŜał  za  skuteczne  tylko  wówczas,  gdy  bank
prowadzący  rachunek Zamawiającego  potwierdzi,  Ŝe  otrzymał  taki  przelew
przed upływem terminu składania ofert. W tym przypadku dołączenie do oferty
kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie jest warunkiem
wystarczającym  do  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  terminowego
wniesienia wadium przez Wykonawcę.  Wadium musi zabezpieczać  złoŜoną
ofertę  przez  cały  okres  związania  ofertą  tj.  30  dni,  licząc  od  dnia  upływu
terminu składania ofert.

7) W  przypadku  złoŜenia  przez  Wykonawcę  wadium  w  formie  gwarancji,
gwarancja  powinna  być  sporządzona  zgodnie  z  obowiązującym  prawem  i
powinna zawierać następujące elementy:

a) nazwę  dającego  zlecenie  (Wykonawcy),  beneficjenta  gwarancji
(Zamawiającego, gwaranta (banku lub instytucji udzielających gwarancji)
oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin waŜności gwarancji,
e) wskazanie, Ŝe gwarancja jest nieodwołalna,
f) zobowiązanie gwaranta do:  „zapłacenia  kwoty gwarancji  na pierwsze
pisemne  Ŝądanie  Zamawiającego  zawierające  oświadczenie,  iŜ
Wykonawca, nie odpowiedział na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.
3 Ustawy – nie odpowiedział na wezwanie, o którym mowa w art. 25 ust. 1
Ustawy lub pełnomocnictw”,
g) zobowiązanie gwaranta do:  „zapłacenia  kwoty gwarancji  na pierwsze
pisemne  Ŝądanie  Zamawiającego  zawierające  oświadczenie,  iŜ
Wykonawca, którego ofertę wybrano:

• w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy nie
złoŜył  dokumentów i  oświadczeń,  o  których  mowa  w art.  25  ust.  1
Ustawy lub pełnomocnictw,

• odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

• zawarcie umowy stało się  niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie
Wykonawcy, ww. postanowienia stosuje się równieŜ do poręczeń.

8) Zwrot wadium. 
Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami według zasad określonych w
art. 46 ust. 1-4, Ustawy.

9) Utrata wadium. 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w sytuacjach określonych
w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 Ustawy.

Część VII
Zasady składania i otwarcia ofert

1. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty naleŜy składać w siedzibie:  Urzędu Miasta i Gminy Sobótka ul. Rynek 1,
55-050  Sobótka,  Biuro  Podawcze  -  parter  budynku  w terminie  do  dnia:  
28 października 2009 r. do godz. 1000 
Oferty złoŜone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania w terminie określonym
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w Ustawie..

2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie:  Urzędu Miasta i Gminy Sobótka ul. Rynek 1,
55-050 Sobótka, pok. Nr 11 w  dniu: 28.10.2009r.  o godz. 1030 

3. Publiczne otwarcie ofert.
1)  Otwarcie  ofert  jest  jawne.  Wykonawcy  mogą  uczestniczyć  w  publicznej  sesji
otwarcia  ofert.  W  przypadku  nieobecności  Wykonawcy  przy  otwarciu  ofert
Zamawiający  prześle  mu  informacje  z  otwarcia  ofert  (na  pisemny  wniosek
Wykonawcy).
2)  Bezpośrednio  przed  otwarciem ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3)  Podczas  otwarcia  ofert  Zamawiający  poda  nazwę  (firmę)  Wykonawcy,  adres
(siedzibę) i cenę ofertową.
4. Zmiana i wycofanie oferty.
1) Wykonawca moŜe przed upływem terminu do składania ofert wprowadzić zmiany
lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę.
2) Zmiany, poprawki lub modyfikacje złoŜonej oferty muszą być złoŜone w miejscu i
według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty
(paczki)  zawierające  zmiany naleŜy  dodatkowo  opatrzyć  dopiskiem „ZMIANA”.  W
przypadku  złoŜenia  kilku  „ZMIAN”  naleŜy  dodatkowo  opatrzyć  napisem „ZMIANA
NR.............”.
3) Wycofanie złoŜonej oferty następuje poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia
podpisanego  przez  umocowanego  przedstawiciela  Wykonawcy.  Odpowiednio
opisaną  kopertę  (paczkę)  zawierającą  powiadomienie  naleŜy  dodatkowo  opatrzyć
dopiskiem „WYCOFANIE”.
4)  W  przypadku  nieprawidłowego  zaadresowania  lub  zamknięcia  koperty
Zamawiający  nie  bierze  odpowiedzialności  za  złe  skierowanie  przesyłki  i  jej
przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu. 

Część VIII
Wybór Wykonawcy i zawarcie umowy.

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie
wyłącznie  zasady  i  kryteria  określone  w  SIWZ. Zamawiający  udzieli  zamówienia
Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2.  W  toku  badania  i  oceny  złoŜonych  ofert  Zamawiający  moŜe  Ŝądać  od
Wykonawców wyjaśnień  dotyczących treści  złoŜonych ofert.  Niedopuszczalne  jest
jednak  prowadzenie  negocjacji  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą  oraz
dokonywanie  jakichkolwiek zmian w treści  oferty.  Zamawiający poprawi  w tekście
oczywiste  omyłki  pisarskie  i  rachunkowe  w  obliczeniu  ceny,  lub  inne  omyłki
polegające na niezgodności treści oferty z treścią SIWZ (nie powodujące istotnych
zmian w treści oferty) niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona. 
3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli w trakcie jej badania stwierdzi, Ŝe:

1) Jest niezgodna z Ustawą,
2) Jej treść nie odpowiada SIWZ z zastrzeŜeniem art. 87 ust.2 pkt 3 Ustawy,
3) Jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
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4) Zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) Została  złoŜona  przez  Wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  z

postępowania,
6) Zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził

się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy,
8) Jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.

Z tytułu odrzucenia ofert, Wykonawcom nie przysługują Ŝadne roszczenia finansowe
w odniesieniu do Zamawiającego.

4. Zamawiający uniewaŜni postępowanie w przypadku, gdy:
1) Nie złoŜono, co najmniej jednej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
2) Odrzucono wszystkie oferty,
3) Cena najkorzystniejszej  oferty przewyŜszy kwotę,  którą  Zamawiający moŜe

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
4) W przypadkach,  o których mowa w art.  91 ust.  5 Ustawy,  zostały  złoŜone

oferty dodatkowe o tej samej cenie,
5) Wystąpiła  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  Ŝe  prowadzenie

postępowania  nie  leŜy  w  interesie  publicznym,  czego  nie  moŜna  było
wcześniej przewidzieć,

6) Postępowanie obarczone jest wadą uniemoŜliwiającą zawarcie waŜnej umowy
w sprawie zamówienia publicznego.

O  uniewaŜnieniu  postępowania  Zamawiający  powiadomi  równocześnie  wszystkich
Wykonawców,  którzy  ubiegali  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  wraz  z
uzasadnieniem faktycznym i prawnym. 

5. Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  jest  zobowiązany  do  wniesienia
zgodnie z Ustawą zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości: 5%
wartości  wynagrodzenia  „brutto”  do  dnia  podpisania  umowy,  na  zasadach
określonych w projekcie umowy. Zabezpieczenie moŜe zostać wniesione w formach
przewidzianych Ustawą.

6. Wykonawca, który postępowanie wygrał będzie zobowiązany do podpisania umowy
w terminie i  miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli  wybrany Wykonawca
uchyli  się  od podpisania umowy, wówczas Zamawiający skorzysta z prawa wyboru
kolejnej,  najkorzystniejszej  i  waŜnej  oferty  bez potrzeby  organizowania  kolejnego
postępowania.

7. Umowa zostanie  zawarta  w formie  pisemnej,  nie  wcześniej  niŜ  7  dni  od  dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeŜeniem art. 94 ust. 1a Ustawy.

                                   
Część IX

Inne postanowienia
1. Umowa  zostanie  zawarta  na  warunkach  określonych  w  projekcie  umowy
stanowiącym załącznik do SIWZ.

2.  Zakres  świadczenia  wykonawcy  wynikający  z  umowy  jest  toŜsamy  z  jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności
i dopuszczalne są, gdy konieczność ich wprowadzenia wynika z okoliczności, których
nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla
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Zamawiającego.  W  szczególności  dopuszcza  się  moŜliwość  zmiany  terminu
wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego,
autora  dokumentacji  projektowej  lub  innych  stron/uczestników  procesu
inwestycyjnego  oraz  zmiany  terminu  wykonania  przedmiotu  zamówienia  będącej
efektem zdarzeń,  takich  jak  zmiana  warunków atmosferycznych  uniemoŜliwiająca
zachowanie  technologii  robót,  zdarzenia  o  charakterze  katastrof,  itp.  Ponadto
dopuszcza  się  moŜliwość  zmiany  postanowień  umownych  w  przypadku  zmiany
podmiotowych  stron  umowy,  osób  przewidzianych  do  realizacji  zamówienia
wymienionych  w  ofercie  Wykonawcy  pod  warunkiem  wyraŜenia  zgody  przez
Zamawiającego oraz Ŝe osoby te  będą  spełniały  warunki  opisane w SIWZ,  osób
będących przedstawicielami Zamawiającego z przyczyn niezaleŜnych od niego.

Część X
Postanowienia ko ńcowe

Środki ochrony prawnej.
1.  Tym  Wykonawcom,  których  interes  prawny  doznał  uszczerbku  w  trakcie
postępowania  w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w Ustawie
przepisów, przysługują środki ochrony prawnej określone w tejŜe ustawie w  Dziale
VI pn. „Środki ochrony prawnej”.
2.  Uznaje  się,  iŜ  złoŜenie  oferty  oznacza,  iŜ  Wykonawca  zapoznał  się  z
ustawodawstwem, aktami prawnymi i przepisami polskimi, które mogą w jakikolwiek
sposób wpłynąć na lub dotyczyć funkcjonowania i działalności w ramach niniejszego
przetargu, a następnie Umowy. 
3. Środkami ochrony prawnej, o której mowa powyŜej, są:

- protest (Ustawa dział VI, rozdział 2),
- odwołanie (Ustawa dział VI, rozdział 3) w zakresie wskazanym w art. 184 ust.
1a.,
- skarga do sądu (Ustawa dział VI, rozdział 4). 

4. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy.

Spis załączników do SIWZ: 

1) Formularz oferty – załącznik nr 1 ,
2) Oświadczenie o wypełnieniu warunków art. 22 Ustawy – załącznik nr

6,
3) Wykaz wykonanych robót budowlanych – załącznik nr 7,
4) Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia – załącznik nr 8,
5) Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom – załącznik

nr 11,
6) Projekt umowy – załącznik nr 12,
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